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 Публикувано на 07.06.2022 г.  

Запитване № 

1, 

18.05.2022 г. 

Здравейте, моят въпрос е: предприятие с КИД 82.92 -  Дейност 

по опаковане и пакетаж, което пакетира и продава 

селскостопанска продукция от допустимите сектори,  може ли 

да кандидатства по схемата  за маркетинг или задължително е 

кандидатстване за преработка и маркетинг? 

Благодаря предварително! 

С уважение,  

Ц******** И******* 

 

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими: 

„еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са 

извършвали дейности по преработка на селскостопански 

продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към 

датата на подаване на проектното предложение“. 

Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2 

от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за 

храните е приложим оценителната комисия извършва 

служебна проверка за регистрация  на „кандидата по 

Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на 

подаване на проектното предложение. Съгласно изречение 

второ от същата точка, проверка в НСИ за кода на 

основната и допълнителните икономически дейности на 

кандидатите за 2019, 2020 и  2021 г. се извършва само за 

кандидати, с производствени сектори, за които не е 

приложим Законът за храните.  

За да е допустим кандидатът по настоящата процедура 

трябва да е изпълнено условието на т. 1, буква „в‘ от раздел 

11.1  на УК. 

В допълнение в съответствие с т. 4, буква „в“ от раздел 13.3 

на УК не се подпомагат като самостоятелни проектни 

предложения или дейности „единствено маркетинг на 

продукт/продукти, с изключение на случаите, когато тези 

продукти са получени в резултат на преработка на 

селскостопански продукти, извършена от кандидата“ 
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Запитване № 

2, 

18.05.2022 г. 

Здравейте, 

В публикуваните от Вас Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 - 

Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна 

стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в точка 

22.1 „Критерий за подбор на проектните предложения“ , 

Приоритет 2, в Критерий 2.4 “, така също и в Методиката за 

оценка, т.5 е записано, че „Проектни предложения, 

представени от кандидати, които не са одобрени за 

подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

(критерий за оценка № 2.4) са такива, представени от 

кандидати, които не са одобрени за подпомагане със заповед 

на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по реда на 

Наредба №20 от 27 октомври 2015 година и/или нямат 

сключен административен договор по процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-4.001 и № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, получават 10 точки. 

  

Моля за Вашите разяснения по следния въпрос.  

Кандидат по настоящата процедура е подал проектно 

предложение по Процедура № BG06RDNP001-4.015, което е в 

процес на оценка и към датата на кандидатстване по 

настоящата процедура подаденият от него проект по 

Съответствието с критерий за оценка № 2.4 от раздел 22.1 

на УК се извършва съгласно методиката по т. 5 от раздел 

22.2 на УК. В допълнение съгласно т. 1 от раздел 27 на УК: 

„Съответствието с критериите за оценка на проекти се 

преценява към датата на подаване на проектното 

предложение съобразно приложените към него документи 

и декларираните данни“. В тази връзка и в контекста на 

Вашето запитване, УО счита, че проектното предложение 

може да получи точки по критерий за оценка № 2.4, в 

случай че към датата на подаването му, за кандидата е 

изпълнено условието по т. 5 от раздел 22.2 на УК, а именно: 

„…..които не са одобрени за подпомагане със заповед на 

изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по реда на 

Наредба №20 от 27 октомври 2015 година и/или нямат 

сключен административен договор по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-4.001 и № BG06RDNP001-4.015 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ (извършва се служебна 

проверка).“. 
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Процедура  № BG06RDNP001-4.015 все още няма да бъде 

одобрен. Ще получи ли  10 точки по Критерий 2.4. ако след 

подаването на проекта по настоящата процедура, кандидатът 

бъде одобрен по Процедура № BG06RDNP001-4.015?  

Кандидатът не е бил одобряван по Наредба №20 от 27 

октомври 2015 година и няма сключен административен 

договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001. 

 

Поздрави, 

Богданова 

 

Запитване № 

3, 

19.05.2022 г. 

Във връзка с прием на проектните предложения по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за 

проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 

евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., бихме желали да отправим 

запитване за допълнителни разяснения: 

 

В Условията за кандидатстване по горецитираната процедура е 

записано в раздел 13.3 Недопустими дейности: точка 2. 

Финансова помощ не се предоставя за дейности:  по буква Б 

„Допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. 

за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и  

По мярка „Инвестиции в предприятия“, която се прилага по 

реда на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ по Национална 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 

периода 2019 – 2023 г., не е допустимо предоставяне на 

подпомагане за изграждане на ВЕИ. В тази връзка за 

кандидатите, отговарящи на условията от раздел 11.1 на 

УК, са допустими инвестиции за производство на енергия 

от ВЕИ по настоящата процедура, в случаите че същите са 

свързани с производствените сектори по т. 2 от раздел 13.1 

на УК, както и за тях са изпълнени условията по т. 23-30 от 

раздел 13.2 на УК.  
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Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ по Национална програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 

2023 г  за производството на лозаро-винарски продукти по 

приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки“. 

 

Моля да ни отговорите на следният въпрос: 

 

1. Нашето дружество е винарско предприятие и произвеждаме 

вино повече от 10 години. Регистрирани сме като 

винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните 

напитки. Имаме сключени договори и изпълнени проекти за 

закупуване нови машини и оборудване за производство на 

вино по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НАРЕДБА № 6 

от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на 

финансова помощ по Национална програма за подпомагане на 

лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  

В момента имаме инвестиционно намерение да кандидатстваме 

с проектно предложение по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения 

с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ за подобряване на енергийната ефективност във 

винарската изба като желаем да изградим фотоволтаични 

системи за производство на енергия  за собствено потребление.  

Въпрос: Допустимо ли е нашето дружество, което е винарско 

предприятие и произвежда вино да кандидатства с проектно 

https://web.apis.bg/p.php?i=554180&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=554180&b=0
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предложение по гореописаната процедура само за 

инвестиционни разходи за изграждане на ВЕИ за собствено 

потребление, тъй като изграждането на фотоволтаични системи 

за производство на енергия за собствено потребление не са 

описани като допустими разходи и дейности в чл. 50 от 

Наредба № 6 от 26.10.2018 г. или тези инвестиционни разходи 

попадат в недопустимите дейности описани в буква Б, точка 2 

от раздел 13.3 Недопустими дейности по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-4.014. 

Благодаря за отговора на поставения въпрос. 

Запитване № 

4, 

23.05.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.014 - Целеви 

прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 

300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., се обръщам към 

вас с искане за следното разяснение. 

 

Отглеждам от години орехова градина, която е сертифицирана 

за биологично производство. Отговарям на условието за 

наличие на регистрация като земеделски стопанин без 

прекъсване повече от 36 месеца. С цел подобряване на 

цялостната ми дейност и възможност за реализация на 

продукцията ми за износ, се нуждая от  производствена линия, 

чрез която да извършвам автоматизирано отстраняване на 

 

1. Дейностите само по „обелване на външната кора на 

ореха“ по своето естество са дейности по първично 

селскостопанско производство и не са допустими като 

самостоятелна дейност по настоящата процедура. 

2. Описаните в запитването дейности по „счупването на 

кафявата орехова черупката и реализацията на ядките в 

суров вид след почистването им без печене“ попадат в 

допустимите дейности по процедурата.  

Подпомаганите инвестиции трябва да отговарят на 

условията за допустимост на дейностите и разходите по 

настоящата процедура. 

Следва да имате предвид и условието по т. 10 от раздел 

13.2 на УК, а именно: „Планираният размер на 

произведената от кандидата продукция, за всеки един от 

продуктите, посочени в бизнес плана трябва да покрива 

най-малко 50% от капацитета на преработвателното 

предприятие за подпомаганата дейност по технологичен 
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зелената обвивка на орехите с последващо сушене, 

калибриране, сортиране и опаковане в разфасовки според 

изискванията на крайния клиент.  Осигурил съм потенциален 

пазар за този вид обработени орехи, при които орехът се 

реализира цял, но в безупречен търговски вид и за което има 

сериозен потенциал в чужбина, особено за биологично 

сертифицирана продукция. На практика в бъдещата ми дейност 

е налице технологично въздействие върху селскостопански 

продукт, а не само подготовката му за  първа продажба, тъй 

като ще е наличен производствен процес, при който има пряко 

преобразуване на свойствата и качественото състояние на 

първоначалния продукт -  извършва се обелване на външната 

кора на ореха. 

 

Въпроси: 

 

1. Ще се счита ли за преработка на селскостопанска продукция 

дейност, свързана само с машинно премахване на зелената 

орехова обвивка и допустим разход ли е инвестиция в 

оборудване, обезпечаващо този процес по 

процедура № BG06RDNP001-4.014? Цялата продукция ще се 

предлага само в такъв вид. 

 

2. Счита ли се за преработка счупването на кафявата орехова 

черупката и реализацията на ядките в суров вид след 

почистването им без печене? Ако да, допустим ли е проект, в 

който значителна част / над 50%/ от крайната продукция е цял, 

проект“. 

В допълнение оценката на проектните предложения, се 

извършва от оценителната комисия въз основа на 

проектното предложение в неговата цялост, включително 

всички приложени документи, включително и част 

„Технологична“. 
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обелен/почистен от зелената кора/ и сортиран орех с черупка, а 

по-малка  част  почистени сурови орехови ядки, след счупване 

на кафявата черупка, защото за тях търсенето в чужбина е по-

безперспективно поради голямото предлагане? 

 

Благодаря предварително! 

Запитване № 

5, 

24.05.2022 г. 

Здравейте,  

Моля за разяснение по процедура №BG06RDNP001-4.014- 

Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна 

стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

Управител съм на дружество ("А" ЕООД), регистрирано като 

земеделски производител, чийто предмет на дейност е 

отглеждане на плодови дръвчета (сливи). Произведената 

продукция не се преработва в дружество "А" ЕООД, а се 

продава (по-голяма част от нея) на дружество "Б" АД, което я 

преработва и от нея произвежда спиртни напитки. Дружество 

"Б" АД е едноличен собственик на капитала на дружество "А" 

ЕООД. Дружество "А" ЕООД планира следните дейности:  

- закупуване на земя, върху която да засади и отглежда още 

плодови дръвчета (сливи); 

- изграждане на хале, в което да съхранява готовата продукция 

и селскостопанска техника, и  

- изграждане на фотоволтаична система върху покрива на 

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме 

следните разяснения: 

1. Кандидатите  земеделски стопани трябва да отговарят на  

условията на т. 3 от раздел 11.1 на УК, както и да не 

попадат в някоя от хипотезите от раздел 11.2 на УК. 

2. По настоящата процедура се подпомагат дейности по 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти. 

Описаните в запитването дейности не са допустими за 

подпомагане по настоящата процедура. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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халето.  

 

Въпрос: С оглед гореизложената фактическа обстановка, моля 

за отговор на следните въпроси:  

1. Дружество "А" ЕООД допустим кандидат ли е по 

процедура №BG06RDNP001-4.014- Целеви прием за проектни 

предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.?  

 

2. По тази процедура дружество "А" ЕООД може ли да 

кандидатства с проект за следните дейности (или за някои от 

тях):  

- закупуване на земя, върху която да засади и отглежда още 

плодови дръвчета (сливи); 

- изграждане на хале, в което да съхранява готовата продукция 

и селскостопанска техника, и  

- изграждане на фотоволтаична система върху покрива на 

халето.  

 

Предварително Ви благодаря! 

К.Й.  

 

Запитване № 

6, 

Здравейте,  

 

Моля за разяснение по процедура №BG06RDNP001-4.014- 

Вижте отговор на Ваше запитване № 5 постъпило в ИСУН 

2020 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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24.05.2022 г. Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна 

стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

Управител съм на дружество ("А" ЕООД), регистрирано като 

земеделски производител, чийто предмет на дейност е 

отглеждане на плодови дръвчета (сливи). Произведената 

продукция не се преработва в дружество "А" ЕООД, а се 

продава (по-голяма част от нея) на дружество "Б" АД, което я 

преработва и от нея произвежда спиртни напитки. Дружество 

"Б" АД е едноличен собственик на капитала на дружество "А" 

ЕООД. Дружество "А" ЕООД планира следните дейности:  

- закупуване на земя, върху която да засади и отглежда още 

плодови дръвчета (сливи); 

- изграждане на хале, в което да съхранява готовата продукция 

и селскостопанска техника, и  

- изграждане на фотоволтаична система върху покрива на 

халето.  

 

Въпрос: С оглед гореизложената фактическа обстановка, моля 

за отговор на следните въпроси:  

1. Дружество "А" ЕООД допустим кандидат ли е по процедура 

№BG06RDNP001-4.014- Целеви прием за проектни 

предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.?  

 

2. По тази процедура дружество "А" ЕООД може ли да 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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кандидатства с проект за следните дейности (или за някои от 

тях):  

- закупуване на земя, върху която да засади и отглежда още 

плодови дръвчета (сливи); 

- изграждане на хале, в което да съхранява готовата продукция 

и селскостопанска техника, и  

- изграждане на фотоволтаична система върху покрива на 

халето.  

 

Предварително Ви благодаря! 

Запитване № 

7, 

25.05.2022 г 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Във връзка с прием на проектните предложения по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за 

проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 

евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., бихме желали да отправим 

запитване за допълнителни разяснения. 

 

В Условията за кандидатстване по горецитираната процедура е 

записано в раздел 22.2 Методика за оценка на проектните 

предложения в т.10.Проектни предложения с инвестиции и 

дейности осигуряващи опазване на компонентите на околната 

среда, включително ВЕИ (критерий за оценка № 4.3) са такива, 

при които най-малко 15 на сто от размера на допустимите 

инвестиционни разходи по проекта попадат в Приложение № 1, 

1.  Съгласно текста в т. 1.4 от Приложение № 1 към УК, за 

съответствие с критерия допринасят инвестиции, свързани 

с „изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на 

енергия за собствено потребление, включително такива 

използващи биомаса“. Възможно е описаният в запитването 

Ви актив „Соларни системи за топла вода“ да попадне в 

обхвата на критерий за оценка № 4.3 „Проектни 

предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи 

опазване на компонентите на околната среда, включително 

ВЕИ“, само в случаите на производство на топла вода за 

производствени нужди, което да е видно от част 

„Технологична“ на техническия/работен проект. За тези 

инвестиции трябва да са изпълнени условията по т. 23- 30 

от раздел 13.2 на УК, което се доказва с документа по т. 34 

от раздел 24.1 на УК. В допълнение, в съответствие с УК, 

допустимостта на инвестиционните разходи, включени в 

проектното предложение се определя от оценителната 

комисия въз основа на проектното предложение в неговата 

цялост, включително всички приложени документи. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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критерий за оценка № 4.3, описани са в Таблица 1Б 

„Инвестиционни разходи осигуряващи опазване компонентите 

на околната среда, включително ВЕИ“ и са обосновани в 

Таблица Г „Подробно описание на дейностите и инвестициите 

свързани с устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване“ от Приложение № 6 „Бизнес план“ и 

получават 10 точки. 

 

Моля да ми отговорите на следните Въпроси: 

1.  Попада ли в обхвата на критерий за оценка № 4.3 в 

Приложение № 1 „Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи за опазване на компонентите на околната среда,  

за модернизация и автоматизация на предприятието, 

включително иновативни технологии“ по принцип и по 

конкретно в описаните инвестиции по точка 1.4. „1.4

 Изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на 

енергия за собствено потребление, включително такива 

използващи биомаса“ доставката и монтажа на инсталации - 

Соларни системи за топла вода за собствено потребление, като 

топлата вода е необходима за производствените нужди на 

предприятието и ще получим ли 10 точки за закупуването на 

Соларни системи за топла вода за собствено потребление, при 

положение, че са над 15 % допустимите инвестиционни 

разходи по проекта. 

2. Допустими ли са инвестиционните разходи  - за Доставката и 

монтажа на инсталации - Соларни системи за топла вода за 

собствено потребление по гореописаната процедура и попадат 

2.  Соларна система за топла вода не е включена в „Списък 

с наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи“ и за 

обосноваване на разходите за нея, кандидатът следва да 

представи описаните документи в т. 24 от Раздел 24.1 

“Списък с общи документи” от Условията за 

кандидатстване. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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ли в Приложение № 8 към Условия за кандидатстване „Списък 

с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които 

са определени референтни разходи  на ред „Фотоволтаични 

(соларни) системи“ точки 8.1, 8.2, 8.3 или за закупуването им е 

необходимо да представим съответно три оферти към 

документите по проектното предложение. 

 

Благодаря за отговора на поставения въпрос. 

 

Запитване № 

8, 

28.05.2022 г 

Здравейте,  

Моля за разяснение по следния въпрос, свързан с процедура 

BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения 

с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.: 

При изграждане на автономна фотоволтаична (соларна) 

система, която ще се използва изцяло за собствени нужди ( ток 

на електроразпределително дружество няма да бъде продаван) 

- произведения ток ще се използва изцяло за нуждите на 

производствения процес и в нито един момент няма да се 

формира излишък. За да се тълкува, че системата е автономна 

фотоволтаична (соларна) система, необходимо ли е да има 

батерия за съхранение на ток? 

 

Благодаря за предоставената информация! 

Водещото при определяне на коректния вид фотоволтаична 

система, е дали системата притежава акумулаторен 

блок/батерия, в който се съхранява произведената от 

фотоволтаичните панели енергия. При наличие на 

акумулаторен блок/батерия, независимо от това дали 

фотоволтаичната система е свързана или не към 

електропреносната мрежа, системата се определя като 

автономна.  

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.014 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
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 Публикувано на 24.06.2022 г.  

Запитване № 

9, 

01.06.2022 г. 

Бих желал, ясни разяснения по зададените по долу въпроси. 

1. За допустимост на кандидати различни от Земеделски 

производители  се изисква да са извършвали ДЕЙНОСТ по 

ПРЕРАБОТКА, от което не става ясно дали следва да са 

продавали преработени продукти или са извършвали част от 

процеса на преработка. За доказване на тези 36 месеца ще се 

приема удостоверение от БАБХ за регистрация на обект за 

хранителни продукти ли?  

2.Посочената в доклада финансова помощ не е в съответствие с 

последното одобрение програмата. Каква е причината за това 

разминаване?  

3.При положение, че ДФЗ разполага с информация на 

регистрираните ЗП защо е необходимо да се попълва 

декларация за СПО, и справката за отглежданата земя и т.н.?  

4.Има прекалено много дублиране на документи, които трябва 

да се представят на няколко места и въпроса ми е дали 

задължително трябва да се прикачват на всеки вид документ 

едни и същи документи например препокриването на 

документи № 12, 13, 14, 19, 21, 22, 36. Каква е причината да се 

изискват едни и същи документи един път като общи и един 

път като документи за оценка?  

5.При положение, че съгласно условията за допустимост не 

попадат кандидати по чл. 5 и 6 от ЗОП защо са включени в 

списъка с документи?  

6.Добре ще е да се помисли да се изчисти списъка с документи 

от дублиращи и излишни подобни, с цел по бързо обработване 

1. Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са 

допустими: „еднолични търговци и юридически лица, 

различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква 

„б“, които са извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през 

последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение“. 

В съответствие с т. 13.2 от раздел 11.1 от УК : 

„Допустимостта на кандидатите по т. 1, буква „в“ се 

проверява служебно от оценителната комисия за 

регистрация на кандидата по Закона за храните. За 

кандидатите с производствени сектори, за които законът 

не е приложим се извършва проверка и в Националния 

статистически институт за кода на основната и 

допълнителните икономически дейности на кандидата за 

2019, 2020 и  2021 г., като за целта кандидатите попълват 

декларация, съгласно Приложение № 19“. 

2, 8 и 9. Съгласно текста на т. 4 от раздел 9 на УК 

„Максималният размер на допустимите разходи за един 

кандидат за приеми по подмярката, проведени след 

01.01.2021 г. не може да надвишава 5 867 400,00   лв, 

включително и за предприятията, с които помежду си са 

предприятия партньори и/или свързани предприятия по 

смисъла на Закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП)“. Процедурата е насочена към проектни 

предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро, 
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на проектните предложения.  

7.От доклада не става ясно бюджета определен в този прием от 

къде са? Остатъчни от предишни приеми по мярка 4? 

Допълнителни по REACT EU или NexGen?  

8.Как е определен максималния размер на инвестиции от 300 

000 EUR, при положение, че по програма над този посочен 

праг?  

9.Процедурата е определена, като „Целеви прием ……“, ще 

може ли да се уточни каква е разликата между целеви и 

стандартен прием ? 

което предоставя допълнителна възможност за подаване на 

проектни предложения от кандидати, които не са 

кандидатствали по процедура за подбор № BG06RDNP001-

4.015, както и такива, които са подали проектни 

предложения по предходната процедура, но не надхвърлят 

максималния размер на разходите  по т. 4 от раздел 9 на 

УК. 

3. В т. 4 от раздел 11.1 на УК са предвидени различни 

способи за изчисляване на минималния икономически 

размер на земеделското стопанство. В тази връзка с 

декларацията кандидатът сам определя начина за 

изчисляване на минималния икономически размер на 

земеделското стопанство. В раздел 24.1 на УК не е 

предвиден като документ „справка за дейността на 

кандидата за стопанската година към датата на подаване на 

проектното предложение“. 

4. и 6. В УК няма изрично изискване за прилагане на 

идентични документи. Посочените документи в раздел 24.1 

описват различни условия за допустимост на дейностите и 

разходите и не са свързани с критериите за оценка. В раздел 

24.2 на УК са описани документите, доказващи 

съответствие с отделните критерии за подбор на проектни 

предложения. Тези документи нямат задължителен 

характер и се представят, в случай че кандидатът заявява 

точки по съответния критерий за подбор.  

5. Поставеният въпрос е неясен, във връзка с възможността 

за подпомагане на различен тип кандидати, включително и 
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кандидати, които са възложители  по чл. 5 и 6 от ЗОП. 

7. В т. 1 от раздел 8 на УК е посочено, че средствата са от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и национално финансиране. 

Запитване № 

10, 

01.06.2022 г. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-4.014  Кандидатите по настоящата 

процедура не могат да включват в проектните предложения 

разходи, които са включили в подадените от тях проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001 - 4.015. 

Дружеството има подадено проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001 - 4.015. Фирмата би искала да се 

откаже от изпълението на част от инвестициите, включени в 

него поради настъпили временни финансови затруднения 

водещи до промени в инвестиционните намерения. 

В случай, че официално ДФ Земеделие бъде уведомено за тази 

промяна /отказ от финансиране на част от инвестициите, 

включени в проектното предложение по процедура 

BG06RDNP001 - 4.015/ и същите бъдат включени в проектно 

предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.014 , то същите ще бъдат ли допустими за финансиране по 

настоящата процедура при спазване на всички други условия за 

допустимост по нея. 

В случай, че проектното предложение е оттеглено изцяло 

или частично, съгласно раздел 21.1 от УК  по процедура за 

подбор BG06RDNP001 - 4.015, съответните разходи могат 

да бъдат включени в проектно предложение по настоящата 

процедура, само след оттеглянето им по процедура за 

подбор BG06RDNP001 - 4.015.  

Запитване № 

11, 

01.06.2022 г. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-4.014 при включване в проектното 

предложение на разходи за преработка на допустими по 

процедурата суровини могат да бъдат  финансирани разходи за 

маркетинг на продукти, които са разходи за излагане на 

Описаният от Вас случай е свързан с разходи за 

извършване на дейности за търговия на дребно, а  съгласно 

т. 8 от раздел 14.3 на УК не са допустими „разходи за 

търговия на дребно“. 
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собствена продукция с цел продажба, доставяне или изнасяне 

на пазара на същата по какъвто и да било начин.  

Дружеството осъществява предлагането и директната 

продажба се чрез онлайн платформа и доставка до клиента със 

специализиран хладилен транспорт. За бъде увеличена 

ефективността на продажбите чрез тази онлайн платформа, е 

необходимо да се направят финансови инвестиции в 

маркетинга на продуктите. Това включва разработка на медия 

планиране, разходи за дигитален маркетинг, оптимизация на 

сайта, както и за копирайт промотиране. 

Моля да бъде потвърдено, че така описаните разходи са 

допустими за фиансова помощ по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.014, в случай, както дружеството така и 

документите за този вид разходи отговарят на всички други 

условия за допустимост.  

Запитване № 

12, 

01.06.2022 г. 

Здравейте, 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.014 - Целеви 

прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 

300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. и допустимите 

кандидати по нея, моля за разяснения: 

 Относно посочените условия за допустимост по т.11.1 

Критерий за допустимост на кандидатите, т.1 в частта в) 

еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са 

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са 

допустими: „еднолични търговци и юридически лица, 

различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква 

„б“, които са извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през 

последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение“. 

В т. 13.2 на раздел 11.1 на УК е описан механизма за 

извършване на проверката, а иманно: „Допустимостта на 

кандидатите по т. 1, буква „в“ се проверява служебно от 

оценителната комисия за регистрация на кандидата по 

Закона за храните. За кандидатите с производствени 
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извършвали дейности по преработка на селскостопански 

продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към 

датата на подаване на проектното предложение. 

Въпросът ни е допустимо ли е ЮЛ, регистрирано на 08.08.2019 

г.  да кандидатства по процедурата, след 08.08.2022 г. при 

положение, че отговаря на посочените по-горе условия и има 

36 месеца история по преработка, но няма цели 3 приключени 

финансови години. 

  

 С уважение, 

Г.П******** 

сектори, за които законът не е приложим се извършва 

проверка и в Националния статистически институт за 

кода на основната и допълнителните икономически 

дейности на кандидата за 2019, 2020 и  2021 г., като за 

целта кандидатите попълват декларация, съгласно 

Приложение № 19” 

В тази връзка и в контекста на поставения въпрос, УО 

счита че кандидатът е допустим по процедурата, в случай 

че отговаря на условието по т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 

на УК и е налице съответствие с т. 13.2 от раздел 11.1 на 

УК. 

Запитване № 

13, 

03.06.2022 г. 

Здравейте, 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.014 - Целеви 

прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 

300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. и допустимите 

кандидати по нея, моля за разяснения: 

  

Допустимо ли е да кандидатства по процедурата юридическо 

лице с основен код на икономическа дейност по КИД 2008, 

който е 10.61 Производство на мелничарски продукти /44 %/? 

  

 

  

С уважение, 

Описаното от Вас наличие на код на основна икономическа 

дейност не е достатъчно, за да бъде определена 

допустимостта на кандидат по настоящата процедура. 

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими: 

„еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са 

извършвали дейности по преработка на селскостопански 

продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към 

датата на подаване на проектното предложение“. 

В т. 13.2 на раздел 11.1 на УК е описан механизма за 

извършване на проверката, а иманно: „Допустимостта на 

кандидатите по т. 1, буква „в“ се проверява служебно от 

оценителната комисия за регистрация на кандидата по 

Закона за храните. За кандидатите с производствени 

сектори, за които законът не е приложим се извършва 

проверка и в Националния статистически институт за 
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Г. П******* 

 

кода на основната и допълнителните икономически 

дейности на кандидата за 2019, 2020 и  2021 г., като за 

целта кандидатите попълват декларация, съгласно 

Приложение № 19”. 

Запитване № 

14, 

06.06.2022 г. 

Каква е възможността кандидат подал проектно предложение 

по BG06RDNP001-4.015 да се откаже и да подаде ново по 

процедура BG06RDNP001-4.014?  

 

Вижте отговор на запитване № 10 от 01.06.2022 г: 

„В случай, че проектното предложение е оттеглено изцяло 

или частично, съгласно раздел 21.1 от УК  по процедура за 

подбор BG06RDNP001 - 4.015, съответните разходи 

могат да бъдат включени в проектно предложение по 

настоящата процедура, само след оттеглянето им по 

процедура за подбор BG06RDNP001 - 4.015“ 

Запитване № 

15, 

08.06.2022 г. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001 - 4.014 

11. Допустими кандидати:  

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:  

14. Кандидатите по настоящата процедура не могат да 

включват в проектните предложения разходи, които са 

включили в подадените от тях проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001 - 4.015.  

 

Въпрос:1 При хипотеза, че кандидата се откаже или 

оценителната комисия прецини, като недопустима инвестиция 

завяена в проект по BG06RDNP001 - 4.015 то Кандидатът 

заявил същата инвестиция по  BG06RDNP001 - 4.014 ще се 

счита ли за допустим ? 

Въпрос:2 Как поставеното условие за допустимост е в 

съответствие с изискването по допустимост в одобрената 

1. Вижте отговор на запитване № 10 от 01.06.2022 г. 

„В случай, че проектното предложение е оттеглено изцяло 

или частично, съгласно раздел 21.1 от УК  по процедура за 

подбор BG06RDNP001 - 4.015, съответните разходи 

могат да бъдат включени в проектно предложение по 

настоящата процедура, само след оттеглянето им по 

процедура за подбор BG06RDNP001 - 4.015“. 

2. В раздел 8.2.3.3.3.12 „Доказуемост и възможности за 

контрол на мерките и/или видовете операции“ от подмярка 

4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., в т. 5.1 е 

определено, че в насоките за кандидатстване следва в 

детайли да се  определят изискванията, свързани с 

определяне на допустимостта, включително изискване на 

документи, даващи възможност за проверка и определяне 

на критериите за допустимост. Условията за 
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програма ? 

Въпрос:3 Защо в това същото условие за допустимост на 

кандидатите са предвидени САМО разходи по  BG06RDNP001 

- 4.015? 

Въпрос:4 При отчитане на проектите се прилага декларация за 

двойно финансиране, защо е необходимо да се ограничават 

кандидати по две различни процедури при положение, че даден 

кандидат по едната  процедура 4.014 може да се класира а по 

другата 4.015 да не му стигнат точките? 

 

Въпрос:5 Не считате ли, че това условие би следвало да е за 

допустимост на разходите а не за допустимост на кандидатите? 

Въпрос:6 Кой орган е взел това условие да се включи в 

Усповията за допустимост на кандидатстване а не са взети 

предвид, че е имало и други процедури по подмярка 4.2, които 

не са приключили (перием 2015 и 2018г.)? 

Въпрос:7 Кога служителите изготвящи Условията за 

кандидатстване ще прилагат и формулират точно и 

коректно условията и правилата залегнали в одобрената 

програма? 

кандидатстване, като част от документите по чл. 26 от 

Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове определят детайлни 

изисквания за допустимост на дейностите и разходите. 

3. Изискването обхваща проектни предложения, които са 

подадени по подмярката, в периоди на приеми проведени 

след 01.01.2021 г. Следва да имате предвид и условието на 

т. 18 от раздел 14.3 на УК. 

4.  Посочената декларация се отнася за финансирания по 

други програми. 

5. Изискването е включено в т. 14 от раздел 11.1 на УК, 

защото кандидатите заявяват разходи за финансово 

подпомагане, които включват в проектните предложения. 

6 и 7. Насоките за кандидатстване по процедурата са 

разработени в съответствие с чл. 26 от ЗУСЕСИФ. 

Запитване № 

16, 

09.06.2022 г. 

Въпорс 1: Каква е причината да не се публикува контролния 

лист за оценка на допустимостта на кандидатите и заложените 

инвестиции. При всички останали програми и процедури се 

публикува оценителния лист от който ясно и точно може да се 

разбере и провери дали определен кандидат и инвестицията му 

са допустими. Все пак всички процедури и по другите 

програми се разработтват в съответствие с едни и същи 

Моля да се запознаете с Приложение № 11 „Контролен лист 

АСД“ от УК.  
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постановления на министерски съвет. 

Запитване № 

17, 

11.06.2022 г. 

Здравейте, 

Въпроса ми е следния : 

ЕООД регистрирано преди по-малко от 36 месеца като 

земеделски производител има ли право да участва в 

програмата? Физическият собственик на ЕООД-то преди 

регистрирането на фирмата  няма регистрация като земеделски 

стопанин . 

За кандидатите земеделски производители трябва да е 

изпълнено условието по т. 3, буква „а“ от раздел 11.1 на 

УК, а именно: „да са регистрирани като земеделски 

стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 

10 от 1999 г.) без прекъсване през последните 36 месеца 

към датата на подаване на проектното предложение“. 

В т. 10 от раздел 11.1 на УК е въведено изключение за 

кандидатите ЕООД: „За едноличните дружества с 

ограничена отговорност, които не са регистрирани или са 

регистрирани преди по- малко от 36 месеца преди датата 

на подаване на проектното предложение, като земеделски 

стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани, се 

признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 

4 на физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала на юридическото лице“. 

Във връзка с предоставената информация във Вашето 

запитване, УО прави уточнение, че описаното ЕООД не 

отговаря на критериите за допустимост на кандидати по 

процедурата, в качеството им на земеделски 

производители. 

Запитване № 

18, 

14.06.2022 г. 

Във връзка с прием на проектните предложения по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за 

проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 

евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

Изискванията към отделните видове кандидати са посочени 

в раздел 11.1 на УК. 

Съгласно раздел 5 на УК „Териториалният обхват на 

проектните предложения, включващи инвестиции в 
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селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., бихме желали да отправим 

запитване за допълнително разяснение: 

В Условията за кандидатстване по горецитираната процедура 

допустимо ли е да кандидатства дружество, регистрирано като 

земеделски производител, чийто предмет на дейност е 

производство на млечни продукти, но не попада в Приложение 

№ 1А към Условия за кандидатстване Списък на селските 

райони. Дружеството се намира в село област Пловдив, община 

Асеновград.  

Предварително Ви благодаря! 

преработка на продукти от Приложение № I от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

(Приложение № 5) е територията на Република България. 

Териториалният обхват на проектните предложения, 

включващи инвестиции в преработка на продукти от 

приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение 

№ І от ДФЕС или памук е територията на селските 

райони съгласно Приложение №1А към настоящите 

Условия за кандидатстване“ 

Ограничението, посочено в т. 3 от раздел 13.2 на УК е само 

по отношение на проектни предложения, включващи 

инвестиции за преработка на селскостопански продукти в 

неселскостопански продукти извън приложение № I от 

ДФЕС или памук.  

Запитване № 

19, 

17.06.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

4.014 - Целеви прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., възниква следният 

въпрос при подготовка на проектно предложение: 

 1.    Инвестиционното намерение е за преработка на плодове - 

череши. В случая идеята е закупуване на две линии - едната е 

за вадене на костилки от плодовете и другата за пакетаж на 

готовия продукт. 

В  Въпросът ни в случая е може ли дейността по вадене на 

костилки от плода (череша) да бъде счетена за преработка, 

което да направи проектното предложение допустимо по 

цитираната процедура. (Уточняваме, че ваденето на 

Дейностите по „вадене на костилки от плода (череша)“ 

попадат в обхвата на определението за преработка на 

селскостопански продукти. 

В допълнение оценката на проектните предложения, се 

извършва от оценителната комисия въз основа на 

проектното предложение в неговата цялост, включително 

всички приложени документи, включително и част 

„Технологична“. 
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въпросните костилки представлява смяна на физичния състав 

на земеделския продукт, подобно на белене, нарязване и други 

допустими за финансиране дейности). 
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 Публикувано на 08.07.2022 г.  

Запитване № 

20, 

27.06.2022 г. 

Здравейте,  

 

Моля за вашите разяснения относно следните въпроси по 

условията за кандидатстване:  

 

Регистриран съм като ЗП- физическо лище и от повече от 3г. 

изпълнявам проект по подмярка 4.1, с който съм задължен да 

поддържам 1 бр. персонал за периода на мониторинг. През 

2022 г. открих ЕООД с намерение да кандидатствам по 

подмярка 4.2 за преработка на земеделсктата продукция 

произвеждана от ЗП.  

 

1. Ще получа ли точки по критерий №3  за запазване на 

работните места при положение, че ще открия 3 нови работни 

места към ЕООД,а работника който запазвам е назначен към 

ЗП- физическо лице изпъвняващ порект по подмярка 4.1.  

2. Декларацията №3  за изчисление на обема в кое мое качество 

трябва да попълня като ЗП или управител и собственик на 

ЕООД?  

3. Декларацията № 15 за използваните суровини в кое мое 

качество трябва да попълня като ЗП или управител и 

собственик на ЕООД?  

Благодаря за отговорите  

Поздрави  

1. Съответствието с критерий за оценка № 3.1 от раздел 

21.1 на УК се извършва съгласно методиката описана в т. 7 

от раздел 21.2 на УК. В т. 7 от раздел 22.2 на УК не е 

предвидена възможност по критерий за оценка № 3.1, за 

кандидатите еднолични дружества с ограничена 

отговорност, за които сe признават обстоятелствата 

посочени в  т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“, да се признават и обстоятелствата на 

физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала.  

2. Във връзка с изключенията по т. 10 от раздел 11.1 на УК, 

Приложение № 3 „Декларация за изчисление на минималния 

стандартен производствен обем“ се представя от 

физическото лице, което е едноличен собственик на 

капитала на юридическото лице. 

3. От описаната информация във Вашето запитване, ЕООД 

не е регистрирано като земеделски стопанин. В този случай  

изпълнението на условието по т. 12 от раздел 13.2 на УК се 

доказва с документа по т. 30 от раздел 24.1 на УК, а именно 

„Предварителни или окончателни договори с описани вид, 

количества и цени на основните суровини……“. 

Запитване № 

21, 

Уважаеми дами и господа, 

 

1. Съгласно раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване са предвидени 
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05.07.2022 г. Имам следните въпроси по процедура BG06RDNP001-4.014 

- Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна 

стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: 

 

1. В документите за кандидатстване е описано да се представят 

документ за собственост или документ за ползване за 6 или 8 

години за имота и сградата, в които ще се извършва 

инвестицията. Необходимо ли е сградата на етап 

кандидатстване да има предназначение "производствена 

сграда" или този статут може да бъде променен на етап 

финално плащане след извършване на инвестицията.  Фирмата 

ни има собствена сграда, която е селскостопанска, но искаме да 

я използваме за целите на проекта и в нея да ситуираме 

производствено оборудване. 

2. Необходимо ли е да се представи Заснемане на 

обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или 

обновява, когато инвестицията касае фотоволтаична система, 

която ще се монтира върху съществуващ покрив на сграда? 

 

С уважение, 

И. И******** 

 

различни хипотези и съответните придружаващи 

документи за собственост/ползване на недвижими имоти, 

които кандидатите следва да приложат към проектното 

предложение, за различните видове инвестиции. Също така 

следва да имате предвид Условията за изпълнение към 

процедурата, където в  Приложение № 1 „Документи за 

авансово, междинно и окончателно плащане“ са описани 

документите, които се представят след изпълнение на 

дейностите по проектното предложение и подаване на  

искане за плащане. 

2. В раздел 13.2 от УК са предвидени различни допустими 

дейности и съответните придружаващи документи, които 

кандидатите следва да приложат към проектното 

предложение, в зависимост от вида на съответните 

инвестиции, които се издават от компетентните органи по 

ЗУТ.  

В тази връзка към формуляра за кандидатстване следва да 

се представят приложимите документи, издадени от 

компетентните органи по ЗУТ, в зависимост от вида на 

инвестициите включени в проектното предложение. 
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 Публикувано на 18.07.2022 г.  

Запитване № 

22, 

08.07.2022 г. 

Здравейте,  

Имаме следния въпрос относно допустимост на кандидат 

съгласно Условия за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием 

за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 

евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“: 

Изходна информация: 

Ние сме компания занимаваща се преработка на кафе 

/компанията е микропредприятие, извършваща дейности по 

преработка на кафе без прекъсване през последните 36 месеца, 

регистрирана по Търговския закон и по Закона за храните/ 

Съгласно НКИД 2008, дейността ни се класифицира в код 

10.83 „Преработка на кафе и чай“.  

Технологичният процес на преработката е следния:  

1. Закупуване на кафе на зърна;  

2. Изпичане на кафето; 

3. Мелене; 

4. Пакетаж на смляното кафе. 

Според нас кафето се класифицира в Сектор „Плодове и 

зеленчуци“, тъй като кафето на зърна представлява плод от 

храстовидно растение (а може би УО на ПРСРС ще ни 

класифицира в друг сектор?).  

След преглед на Условията за кандидатстване и в частност 

Приложение I от Договора за функциониране на ЕС, ясно се 

вижда, че кафето попада в Глава 9 “Кафе, чай и подправки, без 

мате (тарифна позиция № 09.03)”. 

За сведение на УО на ПРСР: По ОПИК сме изключени за 

подпомагане, тъй като според УО на ОПИК сме допустими по 

Във връзка с поставения въпрос, УО на ПРСР прави 

следното уточнение: 

1 и 2. Финансова помощ по процедурата се предоставя за 

извършване на инвестиции в избрани производствени 

сектори, свързани с преработката/маркетинга на 

селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на 

УК, в съответствие с одобрената ПРСР 2014-2020 г.  

Дейностите по „преработка на кафе (изпичане и смилане)“ 

не попадат в избраните производствени сектори,  посочени 

в т. 2 от раздел 13.1 на УК. 

Следва да имате предвид, че съгласно т. 5 от раздел 13.1 на 

УК „Съответствието на проектните предложения със 

секторите се определя въз основа на селскостопанските 

продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се 

кандидатства, както и получените крайни продукти“. 
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ПРСР. 

Въпрос:  

Моля за нееднозначен отговор (Да/Не) на следния въпрос:  

1. Допустимо ли е за подпомагане закупуването на 

машини за преработка на кафе (изпичане и смилане) съгласно 

Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения 

с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“? 

2. Ако не сме – моля за пояснение защо не сме. 

Запитване № 

23, 

10.07.2022 г. 

Във връзка с процедура №BG06RDNP001-4.014 и 

предвидените в Условия за кандидатстване Критерии за 

допустимост на кандидатите ще бъде ли допустим кандидат 

ООД, който към момента на кандидатстване не изпълнява 

условието по т.3 от Раздел 11.1 да е регистриран като ЗС без 

прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване 

на проектното предложение, но 50% от неговите собственици 

изпълняват това условие (имат регистрация като ЗС повече от 

36 месеца по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани) или тази 

възможност е предвидена единствено и само за ЕООД (т. 11 от 

раздел 11.1 от Условията за кандидатстване). 

Във връзка с изискването на т. 2 от раздел 11.1 на УК са 

предвидени изключенията в т. 10 и т. 11 от раздел 11.1 на 

УК. Описаният в запитването Ви случай не попада в 

изключенията по т. 10 и т. 11 от раздел 11.1 на УК, с което 

не е изпълнено условието за допустимост на ООД, в 

качеството му на  кандидат по т. 1, буква „а“ от раздел 11.1 

на УК. 

Запитване № 

24, 

13.07.2022 г. 

To: RSR Information <RDd@mzh.government.bg> 

Subject: ВЪПРОС ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-

4.014 - Целеви прием за проектни предложения с 

инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими: 

„еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са 

извършвали дейности по преработка на селскостопански 

продукти без прекъсване през последните 36 месеца към 

датата на подаване на проектното предложение“. 

Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2 

mailto:RDd@mzh.government.bg
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Във връзка с намерение за кандидатстване по процедура 

№BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти", имам 

следните въпроси: 

Съгласно т 11. Допустими кандидати, 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

по №BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" допустими кандидати еднолични търговци и 

юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и 

т. 1, буква „б“, които са извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното предложение. 

Видно от посоченото условие по-долу в т.13.2 Допустимостта 

на кандидатите по т. 1, буква „в“ раздел 11 „Допустими 

кандидати“ се проверява служебно от оценителната 

комисия за регистрация на кандидата по Закона за 

храните. За кандидатите с производствени сектори, за 

които законът не е приложим се извършва проверка и в 

Националния статистически институт за кода на основната 

и допълнителните икономически дейности на кандидата за 

2019, 2020 и  2021 г., като за целта кандидатите попълват 

декларация, съгласно Приложение № 19. 

Въпросът ми е следният: Имаме две преработвателни 

предприятия за преработка на месо.  

Дружество 1 е с над двадесет годишна история, занимаващо се 

с месопреработка и има регистрация по Закона за храните като 

от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за 

храните е приложим оценителната комисия извършва 

служебна проверка за регистрация  на „кандидата по 

Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на 

подаване на проектното предложение. Съгласно изречение 

второ от същата точка, проверка в НСИ за кода на 

основната и допълнителните икономически дейности на 

кандидатите за 2019, 2020 и  2021 г. се извършва само за 

кандидати, с производствени сектори, за които не е 

приложим Законът за храните.  

От така представената в запитването Ви информация, УО 

счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от 

раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено  само за  

„Дружество 1“, в случай на регистрация по Закона за 

храните за   преработка на селскостопански продукти от 

най – малко 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение, както и в случаите на изпълнение 

на всички останали изисквания към отделните видове 

кандидати. 
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бизнес оператор, преработващ и търгуващ с храни от 

животински произход и в частност месо, месни продукти и 

деликатеси. Ветеринарният одобрителен номер на обекта е 

BG1604039, но дружеството няма за трите 2018, 2019 и 2020 

години код на икономическа дейност, която да съответства на 

преработка на месо. Допустим кандидат ли е по подмярка 4.2 

Дружество 1, при условие че е изпълнено само едно от 

условието в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или 

обекта за преработка на селскостопански продукти по Закона 

за храните? 

Дружество 2 също е преработвател на месо и производител на 

месни продукти. За целта дружеството използва под наем част 

от производствените площи, машини и оборудване на 

Дружество 1, както и свои машини и оборудване. Всички 

месни продукти и деликатеси имат на етикетировката си 

ветеринарния одобрителен номер BG1604039 на Дружество 1, 

но дружеството има код на икономическа дейност за 2018, 

2019 и 2020 година 10.13-Производство на месни продукти, без 

готови ястия. В този случай допустими кандидат ли е 

Дружество 2, при условие че е изпълнено само второто условие 

в т.13.2,  а именно: само кода на основната икономическа 

дейност отговаря ? 

Ако е в този случай не са допустими и двете дружества, и 

трябва да отговарят едновременно и на двете условия посочени 

в т.13.2, а именно:  регистрация на кандидата или обекта за 

преработка на селскостопански продукти по Закона за храните 

и код на основната и допълнителните икономически дейности 
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на кандидата за 2018, 2019 и  2020 г., то тогава ако Дружество 

1 предостави в настоящият момент възможност за процедура 

по регистрация на Дружество 2 като бизнес оператор, 

преработващ на храни от животински произход и към момента 

на кандидатстването дружеството вече ще има ветеринарен 

одобрителен номер, то тогава Дружество 2 би ли бил допустим 

кандидат при условие, че ветеринарният одобрителен номер на 

обекта вече е собственост на Дружество 2 и 

притежава съответните технологични потоци, НАССР системи, 

добри производствени практики и технологична документация. 

Видно от горното, Дружество 2 е дружество с КИД 10.13, 

извършващо вътрешнообщности доставки, с повече от три 

години история в областта на месопреработката, но ще бъде с 

регистрация по Закона за храните като бизнес оператор, 

преработващ и търгуващ с храни от животински произход от 

2021 г. 

 

Благодаря предварително! 
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 Публикувано на 01.08.2022 г.  

Запитване № 

25, 

19.07.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

 

Имам следния въпрос по процедура  BG06RDNP001-4.014 - 

Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна 

стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: 

 

Имаме одобрен проект по мярка 4.2 за цялостно изграждане на 

предприятие за преработка, успешно изпълнени и в последна 

година на мониторинг. По настоящия прием искаме да закупим 

ВЕИ за собствено потребление за предприятието. Тъй като 

вече са минали почти 3 години от изпълнението на първия 

проект и в първата прогнозна година от бизнес плана по 

настоящата процедура ще са минали повече от 3 години, то 

оборудването ще бъде значително амортизирано и съответно 

няма да може да работи на първоначалния капацитет, който е 

заложен в първия проект. 

Въпросът ми е необходимо ли е да се взима предвид 

производствения капацитет, който е заложен в технологията за 

производство в проекта, който е в мониторинг или можем да 

преизчислим данните, като се вземе предвид амортизациите на 

машините и съответно да се приложи нов технологичен проект 

с преизчислени данни за капацитет? 

 

С уважение, 

И. И******* 

Във връзка с поставения въпрос следва да имате предвид, 

че условието по т. 10 от раздел 13.2 на УК определя, че 

„планираният размер на произведената от кандидата 

продукция, за всеки един от продуктите, посочени в бизнес 

плана трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на 

преработвателното предприятие за подпомаганата 

дейност по технологичен проект“.  

В допълнение условията за допустимост на инвестициите 

по  т. 3 от раздел 13.1 на УК са описани в т. 23-30 от раздел 

13.2 на УК. 

Запитване № 

26, 

20.07.2022 г. 

Имаме млекопреработвателно предприятие, преработваме 

сурово краве мляко.Отговаряме на изискванията за 

допустимост. 

Искаме да кандидатстваме за закупуване на линия за 

По процедурата са допустими инвестиции, свързани с 

преработката/маркетинга на селскостопански продукти, 

попадащи в допустимите производствени сектори посочени 

в т. 2 от раздел 13.1 от УК, където е включен и сектор 
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произвоизводсво  на айрян, включително пълненето му в 

бутилки.Допустима ли е инвестицията? 

с поздрав: М.М**** 

 

„Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг 

на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни 

продукти“. 

По отношение на описаният във Вашето запитване продукт 

„айрян“, следва да имате предвид, че съгласно т. 5 от раздел 

13.1 на УК „Съответствието на проектните 

предложения със секторите се определя въз основа на 

селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или 

маркетинг се кандидатства, както и получените крайни 

продукти“. 

В допълнение оценката на проектните предложения, се 

извършва от оценителната комисия въз основа на 

проектното предложение в неговата цялост, включително 

всички приложени документи, включително и част 

„Технологична“. 

Запитване № 

27, 

26.07.2022 г. 

Уважаеми господа,  

Моля, за разяснение  свързано с процедура № BG06RDNP001-

4.014 - Целеви прием за проектни предложения с 

инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.   

Относно инвестиционно намерение за изграждане на мрежова 

фотоволтаична централа с инсталирана мощност над 15 KWp а 

собствено потребление в предприятие, при което поради 

технологични причини в определени периоди ще се реализира 

излишък на произвежданата от ФЕЦ енергия.  

Съгласно т. 3 от раздел 13.1 на УК: 

„Финансова помощ се предоставя за извършване на 

инвестиции и за производство на енергия чрез преработка 

на първична и вторична биомаса от растителни и 

животински продукти с изключение на биомаса от рибни 

продукти при спазване на изискванията по т. 23-30 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и 

при условие, че енергията ще се използва за собствено 

потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от 

секторите по т. 2.“ 

От цитирания по-горе текст е видно, че в УК не е 

предвидена възможност за финансиране на инсталации, при 

които е налице излишък на произведената енергия от ВЕИ. 
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Средното потребление за година на ел. енергия за последните 

три години от кандидата е в размер на 1 024 000 квтч. 

Прогнозното производство на ел. енергия на годишна база от 

фотоволтаичната централа ще бъде около 495 хил. квтч., което 

е в размер на около 48% от общото годишно потребление на 

ел. енергия на кандидата. От тука става ясно, че на годишна 

база, произведената енергия от ФЕЦ е повече от два пъти по-

малка от потреблението и ще бъде предназначена изцяло за 

собствени нужди. 

В същото време, поради сезонността на дейността на кандидата 

(производство на зеленчукови и плодови консерви), в периода 

юни-септември, предприятието потребява средно на месец над 

4 пъти повече ел. енергия (171 500 квтч/месец) в сравнение със 

средно на месец за периода ноември-май (40 500 квтч/месец). В 

същото време за периода юни-септември ФЕЦ произвежда 

средно на месец 3 пъти по-малко ел. енергия (за месец юли е 

почти 4 пъти по-малко), отколкото е потреблението на 

дейността. За периода ноември-май ФЕЦ произвежда средно на 

месец около 80% от необходимата  ел. енергия, която е 

необходима за дейността. На практика, въпреки, че на годишна 

база производството на ел. енергия от ФЕЦ е два пъти по-

малка от потреблението на дейността, поради сезонността на 

дейността се получава не ефективно използване на зелената 

енергия от ФЕЦ. 

За увеличаване на ефективността на ФЕЦ и осигуряването на 

производствената необходимост от електроенергия, 

предвиждаме сключването на договор с търговец на 

електроенергия, който да складира/съхранява излишъка от 

произведената ел. енергия от ФЕЦ на месечна база и да ни го 

представя за ползване при производствена необходимост, 

когато ще имаме недостиг на електроенергия (основно за 

периода юни-септември). За складирането и съхранението на 

В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по 

реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ се предоставят по 

отношение на условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение 

и са задължителни за всички кандидати. 
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електроенергията ще заплащаме такса за съхранение. Тази 

енергия няма да бъде фактурирана от нас и няма да бъде 

заплащана от страна на търговеца на електроенергия. Тя 

ще бъде използвана само за наши нужди и общото 

количество ел. енергия няма да надвишава годишното 

производство на ел. енергия от ФЕЦ. 

Въпрос: Подаването/предоставянето на излишната за даден 

месец електроенергия, произведена от ФЕЦ (изградена с 

инвестиция по процедурата) в мрежата на търговеца за 

съхранение/балансиране и използването й обратно общо до 

размера на собственото производство на ел. енергия от 

ФЕЦ само за собствени нужди, включва ли се в обхвата на 

производството на електроенергия за собствено 

потребление?  

Пример: В даден месец произведената ел. енергия от ФЕЦ 

ще е в пъти по-малка от нуждите и кандидата ще има 

възможност да ползва от резерва, предоставен на 

търговеца, който съхранява произведената от ФЕЦ в 

предходни месеци ел. енергия. В друг месец, произведената 

ел. енергия от ФЕЦ ще е по-голяма от нуждите и тогава 

разликата ще отива за съхранение в търговеца на ел. 

енергия и ще бъде предоставяна на бенефициента, когато е 

необходимо. 
Благодарим предварително! 

Х****** В******** 

 

 
 


